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Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste parochianen,
We leven al twee jaar met een pandemie. Niemand kon van tevoren
indenken welke impact dit virus zou hebben op ons dagelijks leven,
onze samenleving en ook ons kerkzijn. Perioden van lockdown,
quarantaine, beperkingen in bewegingsvrijheid hebben niet alleen
de economie een klap gegeven maar ook ons persoonlijk leven.
Veel mensen heb ik horen zeggen hoe blij ze zijn dat ze het geloof
hebben wat hen door deze tijden heentrok. Het heeft ook veel
mensen bewogen om er voor de naasten te zijn. Mensen van de
bezoek- en caritasgroepen hebben bloemstukjes naar ouderen
gebracht. Kinderen hebben vrolijke kaarten geknutseld voor de
zieken en eenzamen. Via de livestream hebben velen de vieringen
en gebedsmomenten thuis of in het ziekenhuis kunnen meebeleven
en hebben daar kracht uit geput. Velen hebben zich op nieuwe
wijzen voor onze parochiegemeenschap ingezet.
Geloven doe je niet alleen. We mogen het ontvangen en koesteren, we
moeten het voeden en versterken. Nieuwe initiatieven voor jongere
generaties als de parochiezondagen helpt de kerk in beweging te
houden en opnieuw haar boodschap van het evangelie van Jezus
uit te dragen.
Voor alle kosten die het werk in onze parochie met zich meebrengt
beveel ik van harte deze Actie Kerkbalans aan. Deze jaarlijkse
geldinzamelingsactie is voor onze parochie de belangrijkste bron
van inkomsten. Daarom vraag ik u: “Draag uw steentje bij en geef
voor Actie Kerkbalans.”
Pastoor Karel Donders
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Het thema voor het jaar 2022 ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’ ligt mij na aan het hart. Voor onze kinderen en
kleinkinderen moet de boodschap van Christus ook een
uitdaging blijven. Onze parochie straalt uit dat ze de kerk
van morgen belangrijk vindt. Ik doe daarom mee met de
Actie Kerkbalans!

De parochiezondagen geven extra aandacht aan kinderen.
Mijn kinderen komen er iedere keer weer enthousiast van terug.
Ik spreek de hoop uit dat dit ook nog bestaat voor hun
kinderen. Daarom draag ik mijn steentje bij.

Ik kijk uit naar de zondag. Een mooie inspirerende viering,
een kopje koffie na afloop met een praatje met andere
mensen, dat maakt mijn dag. Ik hoop dat het snel weer kan
en om het blijvend mogelijk te maken doe ik mee.

Het zijn moeilijke tijden, maar de mooie tijden komen er
weer aan, corona zullen we overwinnen! In deze moeilijke
tijden is onze kerk nog steeds een lichtpuntje in mijn leven.
Het in stand houden is belangrijk, ik doe dus mee.

De kerk moet behouden blijven. Misschien niet in mijn dorp,
maar dan toch wel in de buurt. De kerk is er voor mij.
De Actie Kerkbalans is mijn steentje wat ik kan bijdragen.

Het vorig jaar heb ik mijn echtgenoot verloren. De kerk was
er op dat moment ook voor mij. Vanuit de praatgroep heb
ik veel steun ondervonden. Het is goed dat dit in stand blijft.
Daarom doe ik dit jaar ook weer mee.

De Kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. Vieren en
geloven. Het in stand houden kost geld. Ik steun de Actie
Kerkbalans dan ook van harte.
Onze parochie kende op 1 januari 2022 ruim 27.000
huishoudens, oftewel ruim 27.000 adressen die ingeschreven
staan en bij onze geloofsgemeenschap willen horen.
Als die allemaal naar draagkracht zouden meedoen......

De kerk is een plek om te vieren en te geloven. Voor iedereen
heeft het een eigen betekenis. Maar het onderhoud van de
gebouwen, de pastor, de verwarming, de koffie, de koren en
activiteiten kosten geld. Om dit allemaal in stand te houden
geven wij aan de kerkbalans.

Waarom meedoen aan de actie kerkbalans is voor mij een
logische keuze. Van welke club je ook lid bent, bij iedereen
mag je contributie betalen. Om bij de club van Jezus van
Nazareth te willen horen is dan ook niet geheel vrijblijvend.
Daarom draag ik mijn steentje graag bij.
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Als vrijwilliger draag ik mijn steentje bij. Ik realiseer me
daarnaast ook dat onze geloofsgemeenschap overeind houden
geld kost. Doe dus allemaal mee.

De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons er allemaal
voor inzetten. Het maakt niet uit hoe vaak je kerkt of waar je
kerkt. Maar tijdens het kerken ervaar je telkens weet de waarde
van het samen zijn. Daarom die ik mee aan de Actie Kerkbalans.

In deze tijd van corona is het lastig om samen te mogen
komen, terwijl dat voor ons allen toch heel erg belangrijk is.
De kerk van morgen zal die mogelijkheid ongetwijfeld weer
hebben. Ik doe graag mee.
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Actie Kerkbalans 2022
De Belastingdienst kan u én ons helpen. Wij wijzen u op de mogelijkheid tot het sluiten van een periodieke
overeenkomst voor een gift aan de Actie kerkbalans. Maakt u gebruik van deze overeenkomst dan kunt u
uw gift ieder jaar altijd van de belasting aftrekken ongeacht de hoogte en eventuele andere giften aan andere
organisaties. Ook kunt u uw huidige bijdrage op deze wijze verhogen zonder dat het u extra geld kost.
Wij hebben hiervoor een voorbeeld berekening gemaakt.
De overeenkomst wordt vastgelegd in een “schenkingsakte” en heeft een looptijd van minimaal 5 jaar.

Periodieke gift voor de actie Kerkbalans
(voorbeeld berekening)
			
Voorbeeld met 42% aftrek

Normale gift
zonder aftrek

Met schenkingsakte
zonder verhoging

Met schenkingsakte
met verhoging

Bijdrage kerkbalans
Ontvangst van belastingen 42%
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In het rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met andere gewone giften of eerdere aftrek.
Alle bedragen in euro’s

Bent u niet benaderd?
Mocht u in de maand maart geen informatie van ons hebben ontvangen, meld dit dan even bij bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl.
Wij kunnen dan nagaan of u in onze ledenadministratie voorkomt.
Zo niet, kunnen we dat herstellen, als u dat wenst. Dat geeft ons
weer de mogelijkheid onze ledenadministratie up to date te houden

en kunnen we u ook de nodige formulieren toesturen, zodat u
eventueel alsnog deel kunt nemen aan de Actie Kerkbalans, maar ook
bent u dan verzekerd van alle informatie over onze mooie parochie
H. Maria Magdalena, via ons parochieblad Ankerplaats, of via andere
informatie die we mogelijk lokaal uitsturen.

Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!
U doet toch ook mee?
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Zeer geachte parochiaan,

Toelichting 2021

Allereerst willen wij iedereen heel hartelijk danken, die vorig jaar deel
genomen heeft aan de Actie Kerkbalans. Iedere bijdrage, ongeacht
hoe groot hij is, wordt door ons bijzonder op prijs gesteld.
U heeft bij uw deelname ongetwijfeld heel bewust nagedacht
over uw steun. U geeft daar namelijk bij aan, dat u het belangrijk
vindt, dat onze parochie H. Maria Magdalena blijft voortbestaan.
De ontwikkelingen van de laatste jaren, maken het er niet makkelijker op, om datgene te blijven doen, wat wij allen van belang
vinden. Daarom doen wij dit jaar een extra beroep op u. Denkt u
nog eens goed na over een eventuele deelname. De Actie Kerkbalans
is voor ons allen een belangrijke bron van inkomsten. Zonder die
inkomsten kunnen we niet bestaan.
Noodgedwongen moeten we al kerken sluiten. Dat kan verschillende
redenen hebben, maar meestal is het een combinatie van een aantal
constateringen. Het kerkbezoek loopt terug. Er zijn lokaal nagenoeg
geen vrijwilligers meer te vinden om alles draaiend te houden.
Of de kosten van het gebouw wegen niet meer op tegen de inkomsten.
Willen we met elkaar ervoor zorgen dat we toch nog ergens samen
kunnen komen, hebben we dus uw steun heel hard nodig.
Het thema van de Actie Kerkbalans 2022 is: ‘Geef vandaag voor de
Kerk van Morgen.” Ongetwijfeld is het bij u duidelijk, dat dit precies
zegt wat we met zijn allen graag willen. Dat er voor onze kinderen en
kleinkinderen nog de mogelijkheid bestaat, de boodschap van Jezus
bij hen bekend te maken.
In de maand maart gaan weer vele vrijwillig(st)ers op pad om bij u
aan te kloppen om uw bijdrage voor 2022 op te halen. Mocht u dit
in 2021 niet gelukt zijn, dan hebben we daar alle begrip voor, maar
misschien gaat het u in 2022 wel weer lukken. Alle beetjes helpen!
Iedere bijdrage is van harte welkom. Hartelijk dank daarvoor.

• Bijdrage parochianen: De kerkbijdragen van parochianen dalen al
jarenlang. In 2021 nog wel iets boven begroting. Hierin ook
opgenomen: collecten, doop, huwelijksvieringen en uitvaarten.
• Opbrengt uit bezittingen en beleggingen: Dit betreft baten uit
deposito’s en beleggingen en verhuur van panden en zendmasten.
• Huuropbrengsten 2021 lager dan begroting door o.a. wegvallen
van huur Angeren en deels huur Elst.		
• Opbrengst begraafplaatsen: Verlenging van grafrechten zorgt jaarlijks voor forse opbrengsten. Veel meer dan begroot.		
• Functionele inkomsten: Jaarlijks ontvangen wij een bijdrage van
Stichting het Rentambt Over-Betuwe. Door een bestuurlijke fusie
was dit bedrag in 2021 behoorlijk hoger.		
• Persoonskosten: Dit betreft personeel in dienst en personeel niet
in dienst (dirigenten en organisten).		
Deze kosten zijn ten opzichte van 2020 verder gedaald door o.a.
ontvangen ziekengeld en minder vieringen vanwege corona en
dus minder kosten voor dirigenten en organisten.
		
• Kosten onroerend goed: Kosten voor energie, verzekeringen,
gemeentelijke belastingen en klein dagelijks onderhoud.
Deze kosten dalen weliswaar, maar onderhoudskosten vragen
veel aandacht om in control te blijven.		
• Kosten eredienst: Dit zijn de kosten voor altaarbenodigdheden,
kaarsen en versiering van de kerk.		
Evenals 2020 waren deze kosten in 2021 lager door minder
vieringen als gevolg van de lockdowns.		
• Kosten pastoraal: Dit zijn alle kosten met betrekking op voorbereiding van doop, Eerste Heilige Communie, vormsel etc.
Veruit de grootste kostenpost is hier ons parochieblad Ankerplaats.
• Verplichte en vrijwillige afdrachten en bijdragen: Dit zijn de kosten
voor onze verplichte afdracht aan het Bisdom.		
• Beheerskosten: Dit betreft kosten voor automatisering, kopieerapparaten, kantoor en internet/telefoon.		
• Incidentele baten: Dit betreft de boekwinst gerealiseerd op de
verkoop van de kerk en pastorie van Angeren.		

Bestuur parochie H. Maria Magdalena
Begroting
2021

Realisatie
2020

Bijdragen parochianen
417.760
425.000
417.579
Opb. Uit bezittingen en beleggingen
526.178
480.000
565.899
Opbr. Begraafplaatsen
178.520
285.000
131.310
Functionele inkomsten
18.750
37.500
4.950
TOTAAL OPBRENGSTEN
1.141.208
1.227.500
1.119.738
		
Persoonskosten
460.800
457.500
459.500
Kosten onroerend goed
333.379
375.000
297.060
Kosten begraafplaatsen
79.955
90.000
71.850
Rente en kosten van schulden en fundaties
3.900
7.000
5.099
Kosten eredienst
53.961
50.000
67.750
Kosten pastoraal
72.655
80.000
71.475
Verplichte en vrijwillige afdrachten en bijdragen
149.500
140.000
149.250
Beheerskosten
111.599
130.000
118.420
TOTAAL KOSTEN
1.265.749
1.329.500
1.240.404
		
SALDO EXPLOITATIE
-124.541
-102.000
-120.666
		
		
Incidentele baten
0
40.000
0
Incidentele lasten
0
0
0
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
0
40.000
0
			
NETTO RESULTAAT
-124.541
-62.000
-120.666

509.545
560.082
240.337
23.690
1.333.655

Groep
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Begroting
2022

Prognose
2021

518.426
425.150
51.831
9.038
52.007
76.591
144.367
147.576
1.424.985
-91.330
151.823
28
151.796
60.465

